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คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  

หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหนาที่ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ

เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ

ตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป     
 

ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึง จึงไดดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ภายในเดือนธันวาคม 2563)  ขึ้น  

เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ  คณะกรรมการหวัง

เปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  

สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึง 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

 ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญ และจําเปนตอการบริหารงานอยางยิ่ง เนื่องจาก

การติดตามและประเมินผล เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของปที่ผานมา วามีความสอดคลองกับแผนงานที่ได

วางไวหรอืไม รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจรงิ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

และที่แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอง

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนการดําเนินงาน เพ่ือเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และ

ทรัพยากรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นและ

ตอบสนองความตองการของประชาชน และถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีสัก

เพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของ

แผนพัฒนาทองถ่ินได ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมีเคร่ืองมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงาน

วาเปนไปตามวัตถุประสงค หรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะ

เปนเคร่ืองมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือแมแตยุติการดาํเนินงาน 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภาระหนาที่จะตองใหการ

บริการแกประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง 

(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 จึงจําเปนตองจัดทําแผนติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ

ดําเนินงานในดานตางๆ เพ่ือใชในการเปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาไดดวย 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่

ดําเนินการอยู โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับ

เก่ียวกับการดําเนินโครงการปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจาย

โครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไวกลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน

เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายใน

หนวยงานหรือระหวางหนวยงานกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปญหาที่เกิดขึ้นในระหวาง

การดําเนินงาน การติดตามงานเปนเคร่ืองมือที่ใชสําหรับ การควบคุมการดําเนินงาน เพ่ือประโยชนในการปรับปรุง

หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันทีที่เกิดปญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จะเปนการตรวจสอบขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการดําเนินงาน ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและ

ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีการติดตามแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง 
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คาใชจายสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน การ

ประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดํ าเนินงานในระหวางท่ีกําลังดําเนินการ (On-going 

Evaluation) หรือภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเปน

สิ่งจําเปนเชนเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเปนการบงชี้วา แผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติ

หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตาม

แผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม ซึ่งผลที่ไดจากการติดตาม และประเมินผล ถือวาเปนขอมูลยอนกลับที่สามารถนําไปใช

ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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2. ประโยชนของการกํากับติดตามและประเมินผล 

ผูบรหิารองคการบริหารสวนตําบลบานคา ใชการติดตามและประเมินผล เปนประโยชนตอการบริหารงาน

ไดหลายแนวทาง ดังนี้ 

1. จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลวา กิจกรรมใดไดทรัพยากรเพียง

พอที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความตองการของประชาชนหรือไม 

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของ

สวนตางๆ วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดที่ผูบริหารกําหนดไวหรือไม 

3. เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทํางานของเจาหนาที่ ซึ่งเปนผลตอเนื่อง

จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถาผูบริหารหนวยงาน สามารถบริหารงานใหไดตามเปาหมายและตัวชี้วัดที่

กําหนด ก็สมควรไดรบัการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

3. จุดประสงคของการติดตามและประเมินผล 

1. เพื่อใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชนและสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

2. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 

3. เพ่ือรูถึงความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่ และแกไขไดตรงกับปญหาที่เกิดข้ึน 

4. เพ่ือใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 

4. วิธีการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง ประกอบดวย กระบวนการ

ติดตาม และการประเมินผลลัพธ การติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการตรวจสอบในระหวางดําเนินกิจกรรมตาม

โครงการ วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวไดหรือไม เพ่ือใหบุคลากรที่เก่ียวของสามารถระดมความคิด ใน

การปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนดไวได เครื่องมือที่ใชในการติดตามผล

การดําเนินงาน 

5. การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2561 ขอ 12 ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร

ทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป

ละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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ขอ 13 ใหยกเลิกความใน (5) ของขอ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่

เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองผิดประกาศไว

เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 
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สวนท่ี 2 

วิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจ 

วิสัยทัศน 

“ ทองเที่ยวเชิงนิเวศน การเกษตรกาวหนา พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตําบลตาม

หลักธรรมาภิบาล” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 1. พันธกิจ 

 -  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

 -  สงเสรมิระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู 

 2. เปาประสงค 

  -  ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง 

  -  ระบบการวางผังเมืองเหมาะสมเปนเมืองนาอยู 

 3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

  -  จํานวนโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง 

  -  จํานวนพื้นฐานที่ไดรับการวางผังเมืองและการจัดการใชประโยชนที่ดินที่เพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1. พันธกิจ 

  -  สงเสรมิคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 

  -  สงเสรมิระบบการศึกษาและการกีฬา 

 2. เปาประสงค 

  -  คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงข้ึน 

  -  การศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 

  -  ครอบครัว/ชุมชนเขมแข็งและมีรายไดมากขึ้น 

   -  สงเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม 

  -  สงเสรมิการศาสนา ศิลวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

  -  ประชาชนมคีวามตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

  -  จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็งมากขึ้น 

  -  จํานวนประชาชนที่ไดรับการบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง 

  -  จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาตอเพ่ิมขึ้น 

  -  จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็งในการเอาชนะยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบรอย 

 1. พันธกิจ 

  -  สงเสรมิคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 

  -  สงเสรมิระบบการศึกษาและการกีฬา 

 2. เปาประสงค 

  -  ประชาชนมคีวามตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

  -  จํานวนประชาชนที่ตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยมากขึ้น 

  

 3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

  -  จํานวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 ดานการเมืองและการบริหาร 

1. พันธกิจ 

  -  ปรบัปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  -  สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งในทกุภาคสวน 

  -  การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 2. เปาประสงค 

  -  หนวยงานมีมาตรฐานการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 

  -  มีความพรอมในการพัฒนาทองถิ่นและรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

  -  จํานวนประชากรที่มีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน 

  -  จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและมีความพรอมในการรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 ดานการทองเท่ียว และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. พันธกิจ 

  -  สงเสรมิการวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว 

  -  เพ่ิมประสิทธิภาพการทองเท่ียวและบริการ 

  -  สงเสรมิและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 

  -  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 

 2. เปาประสงค 

  -  จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการปรบัปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้น 

  -  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ 

  -  สงเสรมิและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสียอยางถูกวิธี 
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 3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

  -  จํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเที่ยว การบริการและการคาเพิ่มข้ึน 

  -  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสียรวมอยางถูกวิธีเพ่ิมขึ้น 

  -  พื้นที่สีเขียว/พื้นที่ปาไมเพ่ิมขึ้น 

  -  จํานวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรบัการฟนฟูมากขึ้น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6 ดานเศรษฐกิจ 

1. พันธกิจ 

  -  สงเสรมิอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 

  -  สงเสรมิการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

 2. เปาประสงค 

  -  จํานวนครวัเรือนที่มีรายไดมากขึ้น 

 3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

  -  จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็งมากขึ้น 

  -  จํานวนการผลิตและการขนสงเพ่ิมเติมมากขึ้น 
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สวนท่ี 3 

สรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2563 

แบบที่ 1 การกํากับการจัดแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง : เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทําการ

ประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น   องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

ประเด็นการพัฒนา มีการดําเนินงาน 
ไมมีการ

ดําเนินงาน 

สวนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  - 

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - 

3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  - 

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  - 

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  - 

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 - 

สวนที่ 2  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล  - 

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน  - 

9. มีการวิเคราะหศกัยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาทองถ่ิน 
 - 

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ

ศักยภาพของทองถิ่น 
 - 

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 
 - 

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  - 

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน  - 

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  - 

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด  - 

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  - 

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร  - 

18. มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร  - 
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แบบที่ 2 การติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง : เปนแบบติดตามตนเอง โดยมวัีตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ

ดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น    องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 

 ()  ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม) ()  ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม) 

 ()  ไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน) ()  ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน) 
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1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2565 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1. ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

40 143,723,400 34 59,443,800 41 75,600,000 57 164,825,000 44 181,055,000 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 60 31,453,760 59 23,103,760 71 23,287,000 73 99,179,000 67 29,271,000 

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/

สังคมและการรกัษาความ

เรียบรอย 

4 100,000 5 165,000 10 2,441,000 11 1,811,000 6 161,000 

4. ดานการเมืองการบริหาร 9 490,000 17 710,000 15 720,000 23 3,490,000 16 850,000 

5. ดานการทองเท่ียว และการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2 120,000 3 140,000 4 120,000 3 90,000 3 90,000 

6. ดานเศรษฐกิจ 4 50,000 4 50,000 3 30,000 4 50,000 4 50,000 

รวม 119 175,937,160 122 83,612,560 144 102,198,000 171 269,445,000 140 211,477,000 

(ขอมูลอางอิง : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. : e-plan) 
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ป 2563 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการทั้งหมด ขออนุมัติงบประมาณ เบกิจาย 

หมายเหตุ จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

1. ดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ 
41 75,600,000 14 22,197,900 13 19,187,214 

 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 71 23,287,000 41 23,729,430 27 22,498,110  

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ

รักษาความเรียบรอย 
10 2,441,000 6 233,000 3 149,830 

 

4. ดานการเมืองการบริหาร 15 720,000 5 175,000 2 34,800  

5. ดานการทองเที่ยว และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4 120,000 2 90,000 1 54,690 

 

6. ดานเศรษฐกิจ 3 30,000 0 0 0 0  

รวม 144 102,198,000 68 46,425,330 46 41,924,644  

(ขอมูลอางอิง : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. : e-plan) 
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3. แบบรายงานติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563  

ยุทธศาสตรที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน 

 - งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 - งานไฟฟาและถนน 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก - สายหลังวดั

หวยสวนพลู หมูท่ี 3 ตําบลบานบึง 

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

1,500,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ธ.ค. 63 
  1,496,000 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร  

ยาว 430 เมตร ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 

 0 - 0.50 เมตร รวมพ้ืนที่

คอนกรีตไมนอยกวา 2,580 

ตารางเมตร 

- ใชจายเงิน

สะสม 

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริม - สายบานรองเจริญ 

เชื่อม อางเก็บน้ํา (ชวงที่ 2) หมูที่ 

3 บานรองเจริญ ตําบลบานบึง 

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

1,200,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ธ.ค. 63 
  1,194,500 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสรมิเหล็ก กวาง 6.00 เมตร  

ยาว 375 เมตร ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 

 0 - 0.50 เมตร รวมพ้ืนที่

คอนกรีตไมนอยกวา 2,250 

ตารางเมตร 

- ใชจายเงิน

สะสม 
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1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

3 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก - สาย

โรงเรียนบานรองเจริญ หมูที่ 3 

เชื่อมตอ หมูที่ 6 (ระยะ 2)  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

1,300,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ธ.ค. 63 
  1,293,000 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 375 

เมตร  ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 2,580 ตารางเมตร 

- ใชจายเงิน

สะสม 

4 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบานดอน

มะกอก 1 หมูที่ 6 บานหวยสวน

พลู ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

590,000    

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ม.ค. -  

มิ.ย. 63 
  586,000 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 200 

เมตร ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 1,000 ตารางเมตร  

- - 
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1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

5 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายพุเคาแมว 

หมูที่ 7  บานพุตะเคียน 

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

1,253,000  

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ม.ค. - มิ.ย. 

63 
  1,248,000 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

4.00 เมตร  ยาว 535 

เมตร ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 2,140 ตารางเมตร 

- - 

6 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก - สาย

ปราถนา หมูที่ 8 บานหวยน้ําใส 

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

1,900,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ธ.ค. 63 
  1,295,100 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 550 

เมตร ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 3,300 ตารางเมตร 

- ใชจายเงิน

สะสม 
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1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

7 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบานดงคา  

หมูที่ 9 บานดงคา ตําบลบานบึง 

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

1,044,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ม.ค. - มิ.ย. 

63 
  770,000 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 300 

เมตร  ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 1,800 ตารางเมตร 

- - 

8 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบานดงคา  

หมูที่ 9 บานดงคา (ชวงท่ี 2)

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

5,393,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ธ.ค. 63 
  3,885,614 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 1,540 

เมตร  ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 9,240 ตารางเมตร 

- ใชจายเงิน

สะสม 
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1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

9 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหวย

มะกรูด หมูที่ 10 บานหวยมะกรดู 

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

1,044,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ม.ค. - มิ.ย. 

63 
  1,040,000 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 300 

เมตร  ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 1,800 ตารางเมตร 

- - 

10 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหวย

มะกรูด หมูที่ 10 บานหวยมะกรดู 

(ชวงท่ี 2) ตําบลบานบึง      

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

1,800,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ธ.ค. 63 
  1,792,000 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 515 

เมตร  ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 3,090 ตารางเมตร 

 

ใชจายเงิน

สะสม 
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1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

11 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสรมิเหล็กสายทิวทอง 

หมูที่ 14  บานพุบอนกลาง  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

1,044,000  

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ม.ค. - มิ.ย. 

63 
  819,000 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 300 

เมตร  ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตรรวม

พ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 

1,800 ตารางเมตร 

- - 

12 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสรมิเหล็กสายทิวทอง 

หมูที่ 14  บานพุบอนกลาง  

(ชวงท่ี 2) ตําบลบานบึง  

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

3,375,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ธ.ค. 63 
  3,360,000 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 970 

เมตร  ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 5,820 ตารางเมตร 

- ใชจายเงิน

สะสม 

13 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอสวนผึ้ง 

100,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. - มิ.ย. 

63 

  
 

ไมมีโครงการ 

ท่ีจะดําเนินการอุดหนุน

การไฟฟาสวนภมูิภาค 

- - 
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1.2 แผนงานการพัฒนาที่ 2  แผนงานการพาณิชย 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการขยายเขตทอสงนํ้าประปา

หมูบาน หมูท่ี 6 บานหวยสวนพลู  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวดั

ราชบุรี 

654,900    

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ม.ค. - มิ.ย. 

63 
  408,000 ขยายเขตทอสง

น้ําประปาหมูบาน ยาว 

1,200 เมตร ทอPVC 

ชั้นความหนา 13.5 

- - 
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ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานสาธารณสุข 

 -  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

 -  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนนิการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

40,000 

 (เงินรายได) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
 

 

 

ไมไดดําเนินการเพราะ

สนับสนุนงบประมาณ 

สปสช. ใหกับพื้นที่

ดําเนินการ 

   

2 โครงการอบรมใหความรูผูนําชุมชน

ทางดานสาธารณสุขในการจัดการ

สิ่งแวดลอมในครัวเรือนและชุมชน

เพ่ือปองกันการเกิดโรคติดตอ 

50,000 

(เงินรายได) 

เม.ย. – 

พ.ค. 63 

 

 

 

ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

  

3 โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษ

สุนัขบา 

50,000 

(เงนิรายได) 

ก.พ. - 

พ.ค. 63 
 

 

49,980 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบา 

จํานวน 1,666 โดส เพ่ือ

ฉีดสุนัข 1,666 ตัว 

  



22 

 

2.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานสาธารณสุข (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

4 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธาน ศาสตรตราจารย ดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี 

13,000 

(เงนิอุดหนุน

ทั่วไป) 

ม.ค. – 

ก.พ. 63 

และ  

ก.ค. – 

ส.ค. 63 

 

 

 ดําเนินการสํารวจโดยไมใช

งบประมาณ 

  

5 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

280,000 

(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

ต.ค. -  

ก.ย. 63 
 

 

 

ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

  

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให

ความรูในการปองกันโรคติดตอ

ไวรสัโคโรนา (COVID-19) และการ

จัดทําหนากากอนามัยเพื่อปองกัน

ตนเอง 

16,140 

(เงินรายได) 

มี.ค. 63   16,140 

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให

ความรูในการปองกัน

โรคติดตอไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) และการ

จัดทําหนากากอนามัยเพ่ือ

ปองกันตนเองแกผูนํา

ชุมชน กลุมสตรี และ

อาสาสมัครสาธารณสุข 

 ใชจายเงิน

สะสม 
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2.2 แผนงานการพัฒนาที่ 2  แผนงานการศึกษา 

 -  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

 -  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 -  งานศึกษาไมกําหนดระดับ 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนนิการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 2,029,300 

 (เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
 

 

2,029,300 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน   

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน 

, คาอุปกรณการเรียน , คา

เครื่องแบบนักเรียน , คากิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

45,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
 

 

68,930 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน 

 

โอนงบเพ่ิม  

23,930 บาท 

เพื่อใหเพียงพอ

กับงบประมาณ

ที่ใชจายจริง 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา         

(คาจัดการเรียนการสอน) 

134,300 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
 

 

170,000 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน 

 

โอนงบเพ่ิม  

35,700 บาท 

เพื่อใหเพียงพอ

กับงบประมาณ

ที่ใชจายจริง 
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2.2 แผนงานการพัฒนาที่ 2  แผนงานการศึกษา (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร

กลางวนั) 

388,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
  490,000 

 

เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน 

 

โอนงบเพ่ิม  

102,000 บาท 

เพ่ือใหเพียงพอ

กับงบประมาณที่

ใชจายจริง 

5 โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรู

และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

35,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ก.ค. 63 
  

 

ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

  

6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน 

3,920,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
  3,758,370 

 

เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน 
 

งบประมาณ

เพียงพอจึงขอ

โอนลด 

161,630 บาท 

7 โครงการกอสรางเสาธงศนูยพัฒนา

เด็กเล็กบานโปงกระทิงบน ต.บานบึง  

อ.บานคา จ.ราชบุรี 

30,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

มี.ค. - 

เม.ย. 63 
  30,000 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน   

8 โครงการปรับปรุงหองน้ํา  ประตแูละ

รั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปงกระทิง

ลาง ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 

200,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

มี.ค. - 

พ.ค. 63 
  200,000 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน   
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2.2 แผนงานการพัฒนาที่ 2  แผนงานการศึกษา (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนนิการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

9 โครงการสนามเด็กเลนตามหลักการ

พัฒนาสมอง BBL : เลนตามรอยพระ

ยุคลบาท 

50,000 

(เงินรายได) 

มี.ค. - 

พ.ค. 63 
 

 

36,763 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน 
  

10 โครงการกอสรางหลังคาระหวางตัว

อาคารเรียน พรอมอางลางหนา

สําหรับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานโปงกระทิงบน ต.บานบึง อ.บาน

คา จ.ราชบุรี 

272,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

มี.ค. - 

พ.ค. 63 
 

 

270,000 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน 
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2.3 แผนงานการพัฒนาที่ 3  แผนงานสังคมสงเคราะห 

 -  งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูมี

รายไดนอยและผูที่ไรที่พ่ึง 

10,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 62 –  

ก.ย. 63 
  ไมใช

งบประมาณ 

ดําเนินการใหความ

ชวยเหลือผูปวยติดเตียง,

ผูปวยท่ีครอบครัวมี

รายไดนอย โดยการใช

รถยนตสวนกลาง หรือ

รถกูชีพพาไปพบแพทย

ตามใบนัดจึงไมไดใช

งบประมาณ 
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2.4  แผนงานการพัฒนาที่ 4  แผนงานเคหะชุมชน 

 - งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 60,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
 - 16,000 จัดทําปายไวนิล

ประชาสัมพันธการคัด

แยกขยะในครัวเรือน 

จํานวน 14 หมูบาน 

- - 
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2.5  แผนงานการพัฒนาที่ 5  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

 - งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูนํา

ชุมชนและเจาหนาที่ทองถ่ิน 

350,000  

(เงินรายได) 

ม.ค. - 

ก.พ. 63 
  365,540 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูนํา

ชุมชนและเจาหนาที่ทองถ่ิน 

 โอนงบเพ่ิม 

20,000 บาท 

เพ่ือใหเพียง 

พอกับ

งบประมาณท่ี 

ใชจายจริง 

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 

60,000  

(สปสช.) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

   ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) 

 

 

3 โครงการอบรมใหความรูในการ

ดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ 

50,000  

(สปสช.) 

เม.ย. 63    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) 

  

4 โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

20,000  

(เงินรายได) 

ม.ค. 63   17,760 ฝกอบรมใหความรูกับผูนําชุมชน

เยาวชนในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

 

 

5 โครงการอบรมเครือขาย

ประชาธปิไตย 

 

20,000 

(เงินรายได) 

ม.ีค. 63    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) 
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2.5  แผนงานการพัฒนาที่ 5  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

6 โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมสตรตีําบลบานบึง 

150,000  

(เงินรายได) 

เม.ย. – 

พ.ค. 63 
 

 

 

ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

  

7 โครงการหนาบานนามอง

สิ่งแวดลอมดี 

60,000  

(เงินรายได) 

ต.ค. 62 – 

ก.ย. 63 
  2,100 จัดประชุมคณะกรรมการ

จัดการขยะระดับหมูบาน 
  

8 โครงการปกปองสถาบันสําคัญ

ของชาติ 

10,000  

(เงินรายได) 

ธ.ค. 62   8,650  จัดพิธีรับพระบรมฉายา

ลักษณพระราชทาน ร.10 

และพระราช 

  

9 โครงการจัดทําเวทีประชาคม

ตําบล 

20,000 

(เงินรายได) 

พ.ย. – 

ธ.ค. 62 
  ไมใช

งบประมาณ 

รับฟงความตองการของ

ประชาชน เพ่ือนํามาจัดทํา

โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขององคการบริหารสวนตําบล

บานบึง 
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2.6  แผนงานการพัฒนาที่ 6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

- งานกีฬาและนันทนาการ 

- งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

- งานวชิาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 20,000 

(เงินรายได) 

พ.ย. 62 

 
  20,000 

 

เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน   

2 โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระเกียรติ/

รัฐพิธ ี

50,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
  

26,660 

 

เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน   

3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมทางศาสนา 

20,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
  

720 

 

เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน   

4 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี

ทองถิ่น “ประเพณีเทศกาลเดือนเกา 

เรยีกขวัญ ผูกขอมูล (กินขาวหอ)” 

40,000 

(เงินรายได) 

ส.ค. 63 

 
  

 

เนื่องจากหมูบานไมขอรับ

งบประมาณดังกลาว   
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2.6  แผนงานการพัฒนาที่ 6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

5 อุดหนุนโครงการจัดงานสับปะรด

หวานบานคา 

50,000 

(เงินรายได) 

พ.ค. 63 

 

 

 

ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

  

6 โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรกัษธรรมชาติ 

 

20,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 62 - 

ม.ค. 63 

 

 

 

ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID 19) 
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2.7  แผนงานการพัฒนาที่ 7  แผนงานงบกลาง 

- เงินสมทบกองทุน - เงนิสํารองจาย 

- เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ - เบ้ียยังชีพผูพิการ 

- เงินจายตามขอผูกพัน - เบ้ียยังชีพผูปวยโรคเอดส 

 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการเงินสมทบระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน

หรอืพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล

บานบึง 

 

205,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 62 -

ก.พ. 63  

 

 

 

171,108 สมทบเขากองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ตําบลบานบึงเพื่อเปน

คาใชจายในการ

ดําเนินงานดานสุขภาพ 

- - 

2 โครงการเสริมสรางสวสัดิการทาง

สังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 

(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ

สงเคราะหเบี้ยความพิการ) 

2,256,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
 

 

2,256,000 

 

ผูพิการที่มีสิทธิ์ไดรับเบ้ีย

ยังชีพครบทุกคนที่มาขึ้น

ทะเบียน 
  

3 โครงการสรางหลักประกันรายไดแก

ผูสูงอายุ (เงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ) 

12,000,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
 

 

12,000,000 

 

ผูสูงอายุท่ีมีสิทธ์ิไดรับ

เบี้ยยังชีพครบทุกคน

ท่ีมาขึ้นทะเบียน 
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2.7  แผนงานการพัฒนาที่ 7  แผนงานงบกลาง (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

4 โครงการสนับสนุนการจัดสวสัดิการ

ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส) 

120,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
  120,000 ผูปวยเอดสที่มีสิทธิ์ไดรบัเบี้ย

ยังชีพครบทุกคนที่มาขึ้น

ทะเบียน 
  

5 โครงการเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

240,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
  129,289 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน   

6 โครงการเงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทน 

7,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

ก.พ. 63 
  6,110 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน   

7 โครงการเงินสมทบกลุมออมบุญวัน

ละบาทตําบลบานบึง 

100,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 63 
   เนือ่งดวยไมไดรับการสมทบ

จากสถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน จึงทําใหไมสามารถ

สมทบโครงการได 

  

8 โครงการเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(กบท.) 

238,690 

(เงินรายได) 

ต.ค. – 

ธ.ค. 62 
  238,690 ใชจายในการสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน (กบท.) 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบรอย 

3.1  แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

- งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการรณรงคปองกันการเกิด

อุบัติเหตุและตั้งจุดบริการ

ประชาชน 

20,000 

(เงินรายได) 

ธ.ค. 62 – 

ม.ค. 63 

และ   

เม.ย. 63 

  720 รณรงคปองกันการเกิด

อุบัติเหตุและตั้งจุดบริการ

ประชาชนชวงเทศกาล 

(ปใหม)  

  

2 โครงการอบรมการปองกันและ

ควบคุมการเกิดอัคคีภัย 

20,000 

(เงินรายได) 

มี.ค. 63   

 

ไมไดดําเนินการเน่ืองจาก

เหตุการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

  

3 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ

ภัยพิบัติทางถนน 

20,000 

(เงินรายได) 

ก.พ. 63 

 

  

 

ไมไดดําเนินการเน่ืองจาก

เหตุการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

  

4 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล

หนองพันจันทร 

65,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. - 

มี.ค. 63 
  65,000 

 

อุดหนุนองคการบริหารสวน

ตําบลหนองพันจันทร เพ่ือ

เปนคาใชจายในการดําเนนิ 

งานของศูนยปฏบิัติการรวม

ในการชวยเหลือประชาชน 

อําเภอบานคา 
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3.1  แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

5 โครงการฝกอบรมใหความรูในการ

ปองกันและรักษาความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนบน

ทองถนน ที่สาธารณะ ที่สวนบุคคล 

และวิธีแจงเหตุ 

16,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. - 

มี.ค. 63 

   ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

  

6 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหาร

สวนตําบลบานบึง 

92,000 

(เงินรายได) 

   84,110 ฝกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติ 

จํานวน 50 คน เพ่ือใหมี

ความรูดานสาธารณภัย

และปฏิบัตงิานไดจรงิ

เมื่อเกิดเหตุในพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4  ดานการเมืองการบริหาร 

4.1  แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- งานบริหารท่ัวไป - งานบริหารงานคลัง 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/รายละเอียด

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

ระยะเวลา 

ดาํเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการปรับปรุงแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

120,000 

(เงินรายได) 

พ.ย. – 

ธ.ค. 62  
  เนื่องจากไมมีการดําเนินการจัดเก็บ

ภาษี 

  

2 โครงการจัดงานวนัทองถิน่

ไทย 

10,000  

(เงินรายได) 

มี.ค. 63   ไมใช

งบประมาณ 

จัดสถานที่นอมรําลึกถึง ร.5 ท่ีทรงมี

ตอการปกครองสวนทองถ่ินไทย 

  

3 โครงการอบรมการ

บริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาล 

10,000  

(เงินรายได) 

พ.ค. 63 

 
  ไมไดดําเนินการเนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID 19) 

  

4 โครงการอบรมผูนําและ

ประชาคม ในการปองกัน

และตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบทางราชการ 

20,000  

(เงินรายได) 

มิ.ย. 63  

 

19,800 ผูนําและประชาคม มีความรู  

ความเขาใจในการปองกันและ

ตอตานการทุจริต และประพฤตมิิ

ชอบทางราชการ 

- - 

5 โครงการประเมินคุณภาพ

การใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลบานบึง 

15,000  

(เงินรายได) 

ก.ย. 63  

 

15,000 

 

จัดจางสถาบันและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ประเมินคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 ดานการทองเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.1  แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานการเกษตร 

- งานสงเสรมิการเกษตร 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

20,000.- 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ส.ค. 63 
  54,690 ไดฟนฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ดานน้ํา ดิน 

และปาไมใหมีสภาพที่ดี

ขึ้น เพ่ือประโยชนแก

ประชาชน 

 โอนงบเพ่ิม 

40,000 บาท 

เพ่ือใหเพียงพอ

กับงบประมาณ

ที่ใชจายจริง 

2 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครทองถิ่น

รักษโลก (อถล.) 

30,000.- 

(เงินรายได) 

มี.ค. – 

พ.ค. 63 

   ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID 19) 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6  ดานเศรษฐกิจ 

6.1  แผนงานการพัฒนาท่ี 1  แผนงานการเกษตร 

- รณรงคใหประชาชนรูจักใชพลังงานอยางมีประสิทธภิาพ 

- สนับสนุนกลุมอนุรักษในการเผยแพรประชาสัมพันธ 

ลําดับท่ี โครงการ/รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

ไมมีการดําเนินการตามขอบัญญัติตาํบล 
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บัญชคีรุภัณฑ 

แผนงานบริหารทั่วไป : บริหารงานทั่วไป 

- สํานักปลัดฯ 

 

ลําดับ

ท่ี 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - เกาอี้ทํางาน  จํานวน  4  ตัวๆ ละ 

2,600 บาท เปนเงิน 10,400 บาท 

- โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 

1) เกาอ้ีนวม 

2) มีพนักพิง 

3) ลอเลื่อน ปรับระดับสูง – ต่ํา ได 

4) มีท่ีพักแขนทั้งสองขาง 

5) เบาะหุมดวยหนังสังเคราะหสีดํา 

10,400 

(เงินรายได) 

พ.ย. 62 – 

มี.ค. 63 

 

 

10,400 

 

ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 

2 - เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One 

สําหรับงานสํานักงานพรอมอุปกรณ 

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 

เปนเงนิ 51,000 บาท 

51,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 63 

 

 

49,200 ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 

3 - เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ

งานสํานักงานพรอมอุปกรณ จํานวน 

1 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท 

16,000.- 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 63 

 

 

15,900 ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 
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- สํานักปลัดฯ (ตอ) 

 

ลําดับ

ท่ี 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

4 - เคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีด

หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 

Tank Printer) 

8,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 63 

 

 

7,500 ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 

5 - เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 

จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท 

23,200 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 63 

 

 

22,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 

6 - เคร่ืองอานบัตรแบบอเนกประสงค 

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 700 บาท 

1,400 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 63 

 

 

1,400 

 

ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 
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แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง 

- กองคลัง 

ลําดับ

ท่ี 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - โตะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาด 4 

ฟุต จํานวน 2 ชุดๆ ละ 7,000 บาท 

เปนเงิน 14,000 บาท 

- โตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาด 5 

ฟุต จํานวน 1 ตัวๆ ละ 8,000 บาท 

22,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

ก.พ. 63 

 

 

17,000 ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 

2 - เครื่องพิมพเช็คจํานวน 1 เครื่องๆ 

ละ 27,900 บาท 

27,900 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

ก.พ. 63 

   เนื่องจากครุภัณฑไมตรง

ตามแบบมาตรฐานที่

กําหนดไว 

- - 

3 - เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One 

สําหรับงานสํานักงานพรอมอุปกรณ 

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 

เปนเงิน 34,000 บาท 

34,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

ก.พ. 63 

 

 

32,800 ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

- สํานักปลัดฯ 

 

ลําดับ

ท่ี 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - รถบรรทุกน้ําดับเพลิง

เอนกประสงค ชนิด 10 ลอ 

เครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา 4 

จังหวะ กําลังแรงมาไมนอยกวา 240 

แรงมา ขับเคลื่อน 2 เพลา มีความจุ

ถังน้ําไมนอยกวา 10,000 ลิตร และ

อุปกรณครอบชุด จํานวน 1 คัน ตั้ง

จายองคการบริหารสวนตําบลบาน

บึง จํานวน 1,000,000 บาท และ

ขอรับเงินอุดหนุนจากองคการบริหาร

สวนจังหวัดราชบุรี 5,900,000 บาท 

1,000,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มิ.ย. 63 

 

 

 

เนื่องจากครุภัณฑไมตรง

ตามแบบมาตรฐานที่

กําหนดไว 
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แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

- กองการศึกษาฯ 

 

ลําดับ

ท่ี 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - เคร่ืองเลนสนาม จํานวน 1 ชุด  

ประกอบดวย  

1  ชิงชาพนักพิง 3 ที่นั่ง  

2  บารสะพานโคง 3 ตอน 

3  กระดานกระดก 6 ที่น่ัง 

4  มาหมุนที่น่ังแบบธรรมดา 6 ที่น่ัง 

77,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

มี.ค. – 

เม.ย. 63 
  74,825 

 

ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 
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แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

- กองสาธารณสุขฯ 

ลําดับ

ท่ี 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

4,300 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. – 

ก.พ. 63 

 

 

4,200 ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 

2 - เคร่ืองพนเคมีชนิดฝอยละออง 

(ULV) สะพายหลัง 

89,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. – 

ก.พ. 63 

   เนื่องจากครุภัณฑไมตรง

ตามแบบมาตรฐานที่

กําหนดไว 
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สรุปผลการพัฒนาประจําป 2563 

 

จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2563 จํานวน   144    โครงการ 

จํานวนโครงการตามขอบัญญัติป พ.ศ.2563 จํานวน     68    โครงการ 

ดําเนินการตามขอบัญญตัิแลว จํานวน     46    โครงการ 

ไมไดดําเนินการตามขอบัญญตั ิ จํานวน     25    โครงการ 

โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2563 จํานวน 144 โครงการ นํามาดําเนินการ 68 โครงการ คิดเปนรอยละ  47.22 

โครงการตามขอบัญญตัปิ พ.ศ. 2563 จํานวน 68 โครงการ ดําเนินการแลว 46 โครงการ คิดเปนรอยละ  67.65 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน  14  โครงการ ดําเนินการ  13  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 2 จํานวน  41  โครงการ ดําเนินการ  27  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน   6  โครงการ ดําเนินการ    3  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน   5  โครงการ ดําเนินการ    2  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 จํานวน   2  โครงการ ดําเนินการ    1  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 6 ไมมีโครงการ ดําเนินการ    -  โครงการ 
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ภาคผนวก 
 

  


